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Johdanto
Luonnontuotealan tuotteille on menekkiä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Raaka-aineketju
ei kuitenkaan pysty tällä hetkellä vastaamaan kasvavaan kysyntään. Raaka-aineen saatavuus
on alan kasvun perusta, ja jalostusyritykset edellyttävät raaka-ainetoimituksilta sekä
toimitusvarmuutta että laatua. Tässä selvityksessä esitellään luonnonkasvien käsittelyasemalle
asetettuja vaatimuksia elintarviketoiminnan näkökulmasta. Elintarvikelaatuisesti toimittaessa
käsittelyasemasta saadaan mahdollisimman monikäyttöinen, jolloin samoja tiloja voi käyttää
erilaisiin toimintoihin. Selvityksessä myös esitellään toimintaratkaisuvaihtoehtoja yrittäjälle,
joka on perustamassa pienteollisen kokoluokan kasviasemaa osaksi verkostoa.
Luonnon raaka-aineiden tuotantoprosesseihin liittyy monia erityishaasteita. Tuotanto on
sopeutettava paikallisesti luonnon kiertokulun mukaan. Sääolosuhteiden vaihtelut on
huomioitava ja raaka-aineiden herkkyys vaatii nopeita ja tehokkaita prosesseja. Asiakkaita
kiinnostavat enenevästi myös kestävän kehityksen teemat, joten tuotannon on
lähtökohtaisesti huomioitava lajien säilymisen ja kestävän keruun periaatteet. Haasteet
voitetaan parhaiten hankkimalla riittävä ammattitaito ja käytännön kokemus ennen
yritystoiminnan aloittamista. Osaamisen lisäksi tarvitaan myös yhteistyötä ja kykyä rakentaa
verkostomaista toimintaa. Suunnitelmallisella yhteistyöllä pienehkötkin tuotantoyksiköt voivat
päästä mukaan tarjoamaan raaka-aineita isoille toimijoille. Verkostomainen toimintatapa
turvaa myös toimitusvarmuutta.
Käsittelyasematoiminnan aloittaminen ei välttämättä vaadi suuria investointeja, vaan
kohtuuhintaisillakin ratkaisuilla voi saada toimintaa laajennettua perinteisestä
kaappikuivurimittakaavasta. Oman tuotantomittakaavan suunnittelu on todella tärkeää.
Laskennassa on hyvä huomioida ainakin oman alueen potentiaalit, realistinen kysyntä,
satokauden pituus kasvikohtaisesti ja työajan käyttömahdollisuus. Toisaalta pohditaan,
minkälainen laitteisto pystyy suunnitellun tuotannon käsittelemään, ja tekemään sen
kasvukauden määräämässä aikataulussa. Toiminnan taloutta ja investointitarpeita vertaillen
löytyy asemakohtainen realismi. Astu rohkeasti ulos kaappikuivurista miettimään toiminnan
kehittämistä!
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1.

Lappilaisten luonnonkasvien kysyntä ja tuotannon haasteet
Luonnonkasvien epävarma saatavuus on osoittautunut alan yritystoiminnan keskeiseksi kasvun
esteeksi. Saatavuuden osalta jalostusyrittäjien haasteet ovat samansuuntaisia sekä Lapissa että
muualla Suomessa. Markkinat niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin ovat kiinnostuneita
pohjoisista raaka-aineista ja niistä valmistetuista tuotteista. Kysynnän kasvaessa pohjoisiin
luonnonraaka-aineisiin liittyvä yritystoiminta on lisääntynyt viime vuosina merkittävästi.
Raaka-aineiden käyttökohteet ovat myös monipuolistuneet, ja haluttuja raaka-aineita on
enemmän kuin ennen. Raaka-aineketju ei kuitenkaan pysty tällä hetkellä vastaamaan
kasvavaan kysyntään. Ollaan tilanteessa, jossa tuotekehitysideoilla on suuri riski jäädä
toteutumatta epävarman raaka-ainesaatavuuden vuoksi. On selvää, että alkutuotannon
kehitys ei ole pysynyt mukana kysynnän kasvuvauhdissa. Erityisesti ammattimaista
keruuverkosto- ja käsittelyasematoimintaa on vielä liian vähän suhteessa kysyntään.
Kysynnän ja tarjonnan välillä on ollut tunnistettavissa jo jonkin aikaa ”kiikkulauta –ilmiö”. Alan
yritykset kertovat, että heidän tarpeisiin ei ole riittävästi tarjontaa, ja toisaalla ammattimaisen,
kustannustehokkaan tuotannon volyymeille ei ole helppoa löytää riittävästi pitkäjänteistä,
sopimuspohjaista kysyntää. Myös Ruralia-instituutin ¹ tekemän kyselyn tulokset osoittavat, että
yli puolet kotimaisista luonnontuotteiden jalostusyrityksistä pitää luonnontuoteraaka-aineiden
hankintaa erittäin tai melko haastavana. Ongelmaksi koettiin saatavuusongelmat,
kausivaihtelut, kerääjien puute, toimitusvarmuus sekä laatu. Paras kokemus raaka-aineen
saatavuudesta oli yrityksillä jotka itse hoitavat hankinnan. Nämä ovat usein pienyrityksiä joiden
raaka-aine tarpeet eivät ole suuria.
Edellä mainitun kyselyn mukaan luonnontuotteiden jalostajat käyttävät raaka-aineita
yleisimmin kuivattuna, noin puolet vastanneista yrityksistä ottaa vastaan tuoreita raakaaineita, ja vajaa kolmannes vastanneista pakastettua raaka-ainetta. Myös pidemmälle
jalostettuja vaihtoehtoja toivotaan. Lapin pitkät etäisyydet ovat haaste raaka-aineiden
toimituksille, asianmukaisia kylmiö- pakaste- tai kuivaustiloja tulisi olla kohtuullisella
etäisyydellä toimijoista. ¹
Luomulaatuisille luonnontuoteraaka-aineille nähtiin yrittäjien kommenteissa kasvavaa
merkitystä. Yrittäjät korostavat luomustatuksen olevan raaka-aineelle lisäarvo ja usein
ulkomailla edellytys kauppojen synnylle tai jopa neuvotteluihin pääsylle. Nopeimmin kysynnän
kasvu näkyy vientimarkkinoilla. Luomusertifioinnin avulla pystytään konkreettisesti
todentamaan tuotteen laatua asiakkaalle. Tämän päivän kuluttaja haluaa tietää ostamansa
tuotteen alkuperän, välttää lisäaineita, sekä käyttää terveellisiä ja hyvinvointiin positiivisesti
vaikuttavia tuotteita. Tähän tarpeeseen vastaa todella hyvin suomalaisista, puhtaista, ja
luomulaatuisista raaka-aineista valmistetut tuotteet.¹
Pohjoisessa tutkitusti puhdas ympäristömme tuottaa huippulaatuisia luonnontuotteita usein
ilman tuotantopanoksia. Tämä on iso etu ja ylivoima kun lähdemme markkinoimaan
luonnontuotteittamme asiakkaille. Kaikki tämä on mahdollista myös luomulaatuisena.
Luomukeruualueita on sertifioitu eri puolilla maailmaa jo pitkään. Maailman suurimmat
kaupalliseen luomutointaan sertifioidut keruualueet (FiBL) löytyy Suomesta, olemme pitäneet
tilastollista ykköstilaa jo pitkään. ²
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Voimme olla keruualueistamme ylpeitä. Suomessa sertifioituja luomukeruualueita on ylivoimaisesti
eniten.(kuva: FiBL)

Suomessa luomuluonnontuotteiden hyödyntäjiä olivat pitkään pelkästään teolliset
marjayritykset, välittäen suomalaista raaka-ainetta maailmanmarkkinoille, usein alhaisella
jalostusasteella. Tällä hetkellä tilanne on aivan toinen, suomalainen
luomuluonnontuotejalostus on vilkkaampaa kuin koskaan aiemmin. Tuotteita tehdään
teollisuusmittakaavaisten yritysten toimesta ja yhä useammissa pienyrityksissä. Marjatuotteet
ovat edelleen suurin tuoteryhmä, mutta esimerkiksi luomumahla on muutaman vuoden aikana
noussut isoksi teolliseksi tuotannoksi, jonka asiakkaat ovat pääasiassa Suomen ulkopuolella.
Luomuluonnonkasvien kysyntä on myös kasvussa. Kasvit päätyvät hyvin erilaisiin jalosteisiin,
esim. erilaisiin juomiin, mausteisiin, rohdostuotteisiin, lisäravinteisiin sekä eläinrehuihin.
Luonnonkosmetiikan markkina kasvaa vauhdilla. Tämä näkyy selvästi jalostajien määrän
lisääntymisenä, jolloin kosmetiikka- tai hyvinvointialan yritys on yhä useammin myös
luomuluonnonkasvien ostaja.
Luonnontuotteiden käyttöalueet ovat hyvin moninaiset, erilaiset raaka-aineet päätyvät
hyvinkin erilaisten prosessien kautta lopputuotteeseen. Alkutuotannon ja raaka-ainekäsittelyn
toimijoille tämä tuo osaamisen haasteita. Täytyy tuntea tuotanto- ja käsittelytapojen vaikutus
laatuun. Yhä useammin tulee raaka-ainetoimijalle vastaan tilanteita, jossa raaka-aineita ostava
yritys ei tunne, ei ainakaan hyvin, kasvien ominaisuuksia eikä alkutuotannon prosesseja. Näissä
tilanteissa alkutuotannon ja raaka-ainekäsittelyn ammattitaitovaatimukset ovat kovat.
Luottamukselliset asiakas suhteet perustuvat paljolti osaamiseen ja toimitusvarmuuteen.
Luomutoiminta tuo mukanaan omat vaatimuksensa yrittäjän osaamiseen.
LÄHTEET:
¹ Rutanen, Juha. 2018. Luonnontuotteiden raaka-aineiden saatavuuden parantaminen
² FiBL Research Institute of Organic Agriculture. 2017. The Word of Organic Agriculture,
Statistics ja Emerging Trends.
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2.

Luonnontuotteiden käsittelyaseman vaatimukset
Alkutuotantoa on mm. kasvien viljely ja luonnonvaraisten kasvien keräily, myös pakkaamisen
katsotaan kuuluvan osaksi alkutuotantoa. Yrttien kuivaaminen sen sijaan ei ole Eviran mukaan
alkutuotantoa, vaan se on elintarvikehuoneistoon kuuluvaa toimintaa. Elintarvikehuoneisto on
mikä tahansa rakennus tai huoneisto tai niiden osa taikka muu ulko- tai sisätila, joissa
myytäväksi tai muuten luovutettavaksi tarkoitettuja elintarvikkeita valmistetaan, säilytetään,
kuljetetaan, pidetään kaupan, tarjoillaan tai muuten käsitellään. Ilmoitetun
elintarvikehuoneiston osalta elintarviketoimijan on tehtävä kirjallinen ilmoitus
valvontaviranomaiselle (eli paikalliselle terveystarkastajalle) viimeistään neljä viikkoa ennen
toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista. ³
Elintarvikelainsäädännön mukaan elintarvikkeiden valmistuksessa, käsittelyssä tai jalostuksessa
käytettävät tilat on suunniteltava ja sijoiteltava niin, että niissä voidaan noudattaa hyvää
elintarvikehygieniakäytäntöä ja ehkäistä saastuminen eri toimien välillä ja niiden aikana.
Elintarvikehuoneiston tilojen ja toimintojen tulee olla sijoitettu siten, ettei
elintarviketurvallisuus vaarannu. Tarvittaessa toiminnot on erotettava toisistaan joko
rakenteellisesti tai ajallisesti.⁴ Ajallinen erottaminen tarkoittaa eri toimintojen tekemistä
samoissa tiloissa eri aikaan, jolloin elintarviketiloista saadaan monikäyttöisemmät. Myös
likaisuusasteeltaan erilaisten raaka-aineiden käsittely voi vaatia ajallista erottamista. Ajallisella
erottamisella ja pintojen/välineiden puhdistamisella pyritään siihen, että esimerkiksi multaiset
raaka-aineet eivät saastuta valmiita tuotteita.

Elintarvikehuoneistossa tehtävät erilaiset toiminnot eivät aina välttämättä vaadi erikseen rakennettuja
tiloja, vaan ajallisella erottamisella voidaan samoja tiloja hyödyntää monipuolisemmin erilaisiin
toimintoihin. Esimerkiksi multaisten raaka-aineiden, kuten juurten käsittely voidaan tehdä samoissa
tiloissa eri aikaisesti muun toiminnan kanssa. Ajallinen erottaminen edellyttää pintojen ja välineiden
huolellista puhdistamista erilaisten toimintojen välillä. (kuva N. Mattila)

Elintarvikehuoneistojen on oltava pohjapiirrokseltaan, suunnittelultaan, rakennustavaltaan,
sijainniltaan ja kooltaan sellaiset, että ne voidaan asianmukaisesti huoltaa, puhdistaa ja/tai
desinfioida, niissä voidaan ehkäistä tai vähentää ilman kautta tulevaa saastumista ja niissä on
riittävät työtilat kaikkien toimien suorittamiseksi hygieenisesti.⁴ Tilavaatimukset suhteutetaan
toiminnan laajuuteen, suurissa yksiköissä jokaiselle toiminnalle voi olla erillinen tila,
pienimuotoisemmin toimittaessa useita toimintoja voi olla sijoitettuna samaan tilaan. Pääasia
on, että työskentely tiloissa on jouhevaa, ja eri toiminnot järkevästi sijoitettuna niin
työntekemistä kuin tuoteturvallisuutta ajatellen.
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Lattia- ja seinäpintojen tulee olla helposti puhdistettavat ja tarvittaessa desinfioitavat, ja ne on
pidettävä hyvässä kunnossa. Tämä edellyttää vedenpitävien, nestettä hylkivien, pestävien ja
myrkyttömien materiaalien käyttöä, joiden tulee seinien osalta ulottua toimintojen kannalta
sopivalle korkeudelle. Myös muut käytetyt materiaalit voivat olla soveltuvia, mikäli
elintarvikealan toimija pystyy osoittamaan toimivaltaisille viranomaisille niiden soveltuvuuden
aiottuun käyttötarkoitukseen.⁴ Paljas puu tai muu huokoinen materiaali ei sovellu
elintarviketiloissa käytettäväksi, sillä se tarjoaa hyvän kasvualustan mikrobeille ja on hankala
puhdistaa. Pintamateriaalien valintaan vaikuttaa olennaisesti tilan käyttötarkoitus. Tiloissa,
joissa käsitellään pelkästään kuivia materiaaleja ei pintojen tarvitse välttämättä olla yhtä hyvin
säännöllistä vesipesua kestäviä kuin tiloissa, jotka joudutaan päivittäin pesemään.
Lattioissa on tarpeen mukaan oltava asianmukaiset lattiakaivot. Sisäkattojen (tai jos sisäkattoja
ei ole, ulkokaton sisäpinnan), välikattojen ja kattoritilöiden on oltava sellaisella tavalla
rakennetut ja viimeistellyt, että ne estävät lian kerääntymisen ja vähentävät kosteuden
tiivistymistä, haitallisen homeen muodostumista ja hiukkasten varisemista. ⁴
Ikkunoiden ja muiden aukkojen on oltava sellaisella tavalla rakennetut, että ne estävät lian
kerääntymisen. Ulkoikkunoissa on tarvittaessa oltava hyönteissuojat, jotka voidaan
puhdistamista varten helposti irrottaa. Jos ikkunoiden avaaminen saattaisi aiheuttaa
saastumisen, ikkunat on pidettävä suljettuina ja lukittuina tuotannon aikana. Ovien on oltava
helposti puhdistettavat ja tarvittaessa desinfioitavat. Tämä edellyttää sileiden ja nestettä
hylkivien pintojen käyttöä, jollei elintarvikealan toimija pysty osoittamaan toimivaltaisille
viranomaisille, että muut käytetyt materiaalit ovat soveltuvia.⁴
Elintarvikehuoneistoissa on oltava riittävä luonnollinen ja/tai keinovalaistus.⁴ Aistinvaraista
arviointia on pystyttävä tekemään raaka-ainetta vastaanotettaessa, käsiteltäessä ja
pakattaessa, joten erityisesti työpisteisiin, joissa näitä toimintoja tehdään, riittävä valaistus on
erityisen tarpeellinen.

Elintarvikehuoneiston rakenteelliset vaatimukset yksinkertaistettuna: helposti puhtaana pidettävät
pinnat, vesipiste ja riittävä valaistus. (kuva N. Mattila)
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Elintarviketiloissa on oltava myös asianmukainen ja riittävä luonnollinen tai mekaaninen
ilmanvaihto. Mekaaninen ilmavirtaus saastuneelta alueelta puhtaalle alueelle on estettävä.
Ilmanvaihtojärjestelmät on suunniteltava siten, että suodattimet ja muut puhdistamista tai
vaihtamista edellyttävät osat ovat helposti käsillä. Ilmanvaihtolaitteet pidetään puhtaina ja
niitä huolletaan säännöllisesti. Elintarvikehuoneiston rakenteisiin ei saa kerääntyä kosteutta
siinä määrin, että kosteus tulee tippumalla alas elintarvikkeiden käsittelytiloissa tai
mahdollistaa esimerkiksi homekasvuston rakenteissa. Rakenteissa ei myöskään saa esiintyä
kosteuden jättämiä sellaisia jälkiä, jotka viittaavat, että kosteutta esiintyy tiettyinä aikoina
vuodesta. ⁴ Kohdepoisto johonkin tilaan tai tilanosaan voi olla tarpeen, jos tiloja käytetään
toimintaan, josta syntyy höyryä, esim. tuotteiden keittämiseen tai ryöppäämiseen. Pääsääntö
on, ettei toiminnasta syntyvä höyry tai kosteus jää tiloihin ja tiivisty pinnoille.
Viemärijärjestelmien on oltava tarkoituksenmukaisia. Ne on suunniteltava ja rakennettava
siten, että niistä ei aiheudu saastumisriskiä. Jos viemärikourut ovat kokonaan tai osittain
avoimia, niiden suunnittelulla on varmistettava, että jäte ei valu saastuneelta alueelta
puhdasta aluetta kohti tai puhtaalle alueelle, varsinkaan sellaisten elintarvikkeiden
käsittelyalueelle, jotka saattavat aiheuttaa huomattavan riskin lopulliselle kuluttajalle.⁴
Elintarvikehuoneiston työskentelytasojen pintamateriaalien sekä laitteiden ja välineiden
materiaalien on oltava helposti puhtaana pidettäviä ja niiden on tarvittaessa kestettävä
vesipesua ja mekaanista puhdistamista. Elintarvikkeiden käsittelyalueiden pinnat (mukaan
lukien laitteiden pinnat) ja erityisesti elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat pinnat on
pidettävä hyvässä kunnossa, ja niiden on oltava helposti puhdistettavia ja tarvittaessa
desinfioitavia. Tämä edellyttää sileiden, pestävien, ruostumattomien ja myrkyttömien
materiaalien käyttöä, ellei elintarvikealan toimija pysty osoittamaan toimivaltaisille
viranomaisille, että muut käytetyt materiaalit ovat soveltuvia.⁴ Kuivaus- ja käsittelyasemalla
tämä koskee pöytäpintojen lisäksi mm. laitteita, joilla luonnontuotteita käsitellään sekä
kuivurin pintoja.
Elintarvikealan yrityksessä varastoidut raaka-aineet ja kaikki valmistusaineet on säilytettävä
sellaisissa olosuhteissa että niiden haitallinen huonontuminen estyy ja ne ovat suojassa
saastumiselta.⁴ Käytännössä tämä tarkoittaa tuotteiden ja raaka-aineiden säilyttämistä
suojattuna lämpötila- ja kosteusolosuhteilta sopivissa tiloissa. Elintarvikkeita sisältäviä laatikot
ja astiat eivät saa olla suoraa kosketuksissa lattiaan, vaan niiden on hyvä käyttää rullakkoa tai
muuta alustaa.

Elintarvikkeita sisältävä astia ei koskaan ole kosketuksissa suoraan lattiaan. Rullakot helpottavat myös
astioiden siirtämistä. (kuva N. Mattila)
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Elintarvikkeiden pesemiseen on tarvittaessa varauduttava asianmukaisella tavalla.
Elintarvikkeiden pesuun käytettävät pesualtaat tai muut välineet on pidettävä puhtaina ja
tarvittaessa desinfioitava. Niissä tulee olla käytettävissä riittävästi kuumaa ja/tai kylmää
juomakelpoista vettä.⁴ Jos vesi tulee omasta kaivosta, tulee vesinäyte tutkituttaa.
Verkostoveden osalta erillistä vesinäytettä ei tarvita.
Elintarvikehuoneistossa on säädösten mukaan oltava riittävä määrä asianmukaisesti
sijoitettuja ja käsienpesuun tarkoitettuja pesualtaita.⁴ Käytännössä pienimmissä
elintarvikehuoneistoissa riittää yksi vesipiste, jota voidaan käyttää sekä käsien, että tuotteiden
pesuun kuin myös siivoukseen.
Elintarvikehuoneistoissa on tarvittaessa asianmukaiset ja kapasiteetiltaan riittävät
lämpötilavalvotut käsittely- ja varastointiolosuhteet elintarvikkeiden pitämiseksi sopivassa
lämpötilassa. Huoneistot on suunniteltu siten, että lämpötilaa voidaan valvoa ja että se
voidaan tarvittaessa kirjata muistiin.⁴ Yrityskohtaisesti noudatettavat tavoitelämpötilat
määritetään omavalvontasuunnitelmassa. Toiminnan luonteesta riippuen voidaan tarvita
kylmä- ja pakastesäilytystilaa. Elintarvikehuoneistossa pakasteessa säilytettävät yrtit voidaan
jäädyttää, ja toimija itse määrittää lämpötilan johon tuote jäädytetään, ja jossa sen lämpötilan
on vähintään pysyttävä jäädyttämisen jälkeen.
Työvälineiden ja laitteiden puhdistamiseen, desinfiointiin ja säilyttämiseen on oltava
tarvittaessa asianmukaiset tilat. Myös siivousvälineet on puhdistettava, huollettava ja
säilytettävä hygieenisesti. Siivousvälineiden puhtaudesta tulee huolehtia riittävän usein ja
siivousvälineet tulisi merkitä käyttötarkoituksen ja –kohteen mukaisesti. Puhdistus- ja
desinfiointiaineita ei saa varastoida alueilla, joilla käsitellään elintarvikkeita.⁴
Kääre ja pakkausmateriaalit eivät saa olla saastumisen lähteenä.⁴ Kaikki
elintarvikehuoneistossa käytetyt materiaalit tulee olla elintarvikekelpoisia. On varmistettava,
että säilytysastiat- ja laatikot, kuivauskorit, pakkausmateriaalit ja ylipäätään kaikki, mikä on
kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa, on elintarvikekäyttöön hyväksyttyjä. Muovilaatikoissa ja
astioissa on usein merkintä soveltuvuudesta elintarvikekäyttöön, muiden materiaalien ja
pakkaustarvikkeiden osalta tulisi olla tavarantoimittajan todistus soveltuvuudesta
elintarvikekäyttöön. Eritysesti säilytys- ja pakkausmateriaalien kanssa tulee olla tarkkana,
koska niiden kanssa tuotteet ovat pitkään kosketuksissa.

Elintarvikkeille soveltuvien materiaalien kanssa tulee olla tarkkana. Kuvassa on kaksi samanmallista,
toisiinsa sopivaa pinottavaa laatikkoa. Vaaleampi laatikko on valmistettu elintarvikkeille soveltuvasta
materiaalista, mutta musta laatikko on uusiomuovia, joka ei ole elintarvikkeille soveltuva. Elintarvikkeille
soveltuva muovi on merkitty usein haarukka-lasi –merkillä. (kuva Evira)
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POIMINTOJA:
-

-

Yrttien kuivaaminen ja pakastaminen on elintarvikehuoneistossa
tapahtuvaa toimintaa.
Elintarvikehuoneistossa on helposti puhtaana pidettävät, vesipiste ja
riittävä valaistus. Aina elintarvikehuoneisto ei ole erillinen tila, vaan
esimerkiksi toimijan keittiö voi olla tietyissä toiminnoissa
elintarvikehuoneisto.
Ajallinen erottaminen mahdollistaa samojen tilojen hyödyntämisen
erilaisiin toimintoihin.

LÄHTEET:
³ Elintarvikelaki
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060023
⁴ Eviran ohje ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta
https://www.evira.fi/globalassets/elintarvikkeet/elintarvikehuoneisto/ohje-ilmoitettujenelintarvikehuoneistojen-elintarvikehygieniasta.pdf

Hyödyllisiä linkkejä:
Eviran ohje Elintarvikkeiden pakastaminen ja jäädyttäminen elintarvikehuoneistoissa
https://www.evira.fi/globalassets/tietoa-evirasta/lomakkeet-jaohjeet/elintarvikkeet/elintarvikehuoneistot/eviran_ohje_16049.pdf
Eviran julkaisuja 1/2010 Elintarvikkeiden mikrobiologiset vaarat
https://www.evira.fi/globalassets/tietoaevirasta/julkaisut/julkaisusarjat/elintarvikkeet/elintarvikkeiden_mikrobiologiset_vaarat.pdf
Eviran ohje 17068/1 Elintarviketietoa –opas elintarvikevalvojille ja elintarvikealan toimijoille
https://www.evira.fi/globalassets/tietoa-evirasta/julkaisut/oppaat/elintarviketietoopas_eviran_ohje_17068_1_fi.pdf
Tietoa elintarvikemuoveista https://www.plastics.fi/fin/muovitieto/muovit/elintarvikemuovit/
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3.

Luonnonkasvien käsittelyn laatu

3.1. Laadun portaat
Elintarvikealan laatu voidaan määrittää kolmiportaiseksi.⁵ Alimman tason muodostaa
lakisääteinen laatu eli EU-säädösten ja kotimaisten säädösten noudattaminen, ja se muodostaa
elintarvikeketjun laatutyön perustan. Tämän tason noudattaminen on yrityksille pakollista.
Toisella tasolla on elintarviketalouden yhteiset ja toimialan laadun kehittämiseen ja
varmistamiseen liittyvät toimenpiteet. Tällä tasolla tehdään lakisääteisen laadun ylittävää
työtä, ja luodaan toimialakohtaisia lupauksia, jotka voivat erottaa suomalaisen tuotannon
muiden maiden vastaavista. Tällaisia hyvän toimintatavan ohjeistuksia on tehty erilaisille
elintarvikeketjuille. Luonnontuotealan alkutuotantoon laadittu Luonnonyrttiopas on Eviran
arvioima hyvän käytännön ohje Suomen luonnossa kasvavien yrttien keräämiseen, myyntiin ja
käyttöön. Elintarvikealan korkein porras on yrityskohtainen laatu, jolloin tuotteisiin sisältyy
erityistä, yrityksen omalla toiminnalla aikaan saatua laatua. Yleensä laatuvaatimukset sovitaan
ostajan ja myyjän välisillä sopimuksilla, ja ne voivat vaihdella tuotteiden käyttötarkoituksen
mukaan.

Yrityksen laatu

Hyvä toimintatapa

Lakisääteinen laatu

Laadun portaat: lakisääteinen laatu on lainsäädännöllä toimijalta vaadittu laatu, mutta yritys voi
halutessaan hyödyntää oman, erityisen laadun kilpailuetuna. (kuva: OSK Kaamoskehrä)
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3.2. Lakisääteinen laatu ja omavalvonta
Elintarvikehuoneistossa lakisääteisen laadun perustana on yrityksen omavalvonta, jonka
tarkoituksena on taata kuluttajille turvalliset tuotteet. ⁴ Omavalvonnassa kuvataan yrityksen
tuotantoympäristö, tuotteet ja työnkulku. Tuotantoympäristöön kuuluu mm. tuotanto-,
säilytys- ja kuljetuslämpötilojen hallinta sekä puhdistus- ja kunnossapitosuunnitelmat.
Tuotteiden osalta omavalvontaan sisältyy mm. tiedot raaka-aineista ja tuotteista,
elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvien tarvikkeiden, toimintojen ja tuotteiden
lakisääteiset vaatimukset, pakkausmateriaalien elintarvikekelpoisuus ja jäljitettävyys sekä
tuotteiden jäljitettävyys. Perussääntö jäljitettävyyden osalta on, että pystytään osoittamaan
askel eteen ja askel taakse eli se, mistä raaka-aine tai tuote on tullut ja se, minne se on
mennyt. Omavalvonnassa kuvataan myös työntekijöihin liittyviä asioita esim. henkilöstön
hygieniaohjeet ja niiden seuranta. Omavalvonnan laajuus suhteutetaan yrityksen toimintaan.
Elintarvikehuoneistossa pelkkä pintojen ja tilojen puhdistaminen ei riitä, vaan hyvän
hygieenisen tason ylläpitäminen edellyttää, että puhtaanapidon tuloksia ja puhdistuksen
riittävyyttä seurataan säännöllisesti. Osaksi omavalvontaa tehdään puhtauden
tarkkailusuunnitelma, jonka mukaisesti puhdistuksen riittävyyttä tarkastellaan aistinvaraisesti
ja tarvittaessa myös mikrobiologisin määritelmin. Aistinvarainen arviointi ja silmämääräinen
tarkastelu riittävät yleensä päivittäiseen puhtauden arvioimiseen, mutta toiminnan luonteesta
riippuen ainakin ajoittain olisi hyvä varmistaa puhdistustulos esimerkiksi
pintapuhtausnäytteillä. Näytteet otetaan puhdistuksen jälkeen aistinvaraisesti puhtaalta
näyttävistä kohdista, ja niitä tulisi ottaa pistokoeluontoisesti eri pinnoilta, laitteista,
leikkuulaudoilta, työvälineistä, astioista sekä myös henkilökunnan käsistä.
Elintarvikelaboratorioissa tehtävillä mikrobiologisilla määrityksillä voidaan myös määrittää
elintarvikehygienian tasoa ottamalla näytteet valmiista tuotteista.

Hygicult on yksi markkinoilla olevista helposti käytettävistä pintahygianiatesteistä työtasojen, seinien ja
laitteiden pinnoilta tehtävään kokonaisbakteerimäärän tarkkailuun. (kuva: Oriondiagnostica)
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Toiminnan dokumentointi on olennainen osa omavalvontaa. Elintarvikehuoneistoon tulevat ja
sieltä lähtevät raaka-aine- tai tuote-erät tulee dokumentoida. Lämpötilojen dokumentointia
tehdään lämpösäädeltyjen tilojen osalta, pakastehuoneiden ja kylmiöiden lämpötilat kirjataan
toimijan omavalvonnassa määritetyn seurantatavan mukaisesti. Lämpötilojen seurantatiheys
voidaan määritellä toteutettavan toiminnan mukaisesti, esimerkiksi kerran viikossa tai
toimintapäivittäin. Pienten ja vähäriskisten yritysten omavalvontasuunnitelmassa voi olla, että
lämpötilojen säännöllistä kirjaamista ei ole ollenkaan, vaan kirjataan vain poikkeamat, jos niitä
on. Toiminnan luonteesta riippuen myös tuotannon aikainen tuotantotilojen lämpötilojen
seuranta voi olla tarpeen. Myös tuotantoprosessit dokumentoidaan eräkohtaisesti. Esimerkiksi
kuivattaessa tuotteita merkitään kuivauspäiväkirjaan tiedot käsittelyssä olevasta raaka-aineerästä sekä kuivurin lämpötila- ja kosteustiedot.

Lämpötilan ja kosteuden seurantaan on olemassa edullisiakin tallentavia seurantajärjestelmiä. Toki vielä
perinteinen kirjaaminen lomakkeelle käy myös lämpötilantarkkailuun. (kuvat: Clas Ohlson & OSK
Kaamoskehrä)
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3.3. Elintarvikehuoneiston valvonta
Ilmoitettuja elintarvikehuoneistoja koskee Oiva –valvontajärjestelmä. Oiva-tarkastuksia tekee
terveystarkastaja valvontasuunnitelman mukaisesti, ja valvonnan tulokset ovat julkisia. Oivassa
arvioidaan hymynaamoin ilmaistuna yrityksen elintarviketurvallisuutta;
omavalvontasuunnitelmaa sekä tilojen ja välineiden soveltuvuutta, riittävyyttä ja
kunnossapitoa, ja tarkasteltavat asiat suhteutetaan harjoitettavaan toimintaan. Tarkastelun
kohteena ovat mm. tilojen kunto, työvälineet, kalusteet ja laiteet, tilojen yleinen siisteys sekä
soveltuvuus toimintaan. Oivassa arvioidaan myös työvälineiden ja laitteiden sekä
siivousvälineiden puhtaus, haitta- ja muut eläimet, jätehuolto, sivutuotteiden erillään pito ja
jäljitettävyys sekä henkilökunnan toiminta ja koulutus. Elintarvikkeiden tuotanto- ja
käsittelyhygieniassa tarkastellaan elintarvikkeiden valmistuksen riskinhallinta, pakkaaminen,
elintarvikkeiden säilytys. Elintarvikkeiden lämpötilojen hallinta, koostumus ja elintarvikkeista
annettavat tiedot ovat myös tarkastuksen kohteena. Valvonnassa voidaan huomioida myös
elintarvikekohtaisia erityisvaatimuksia, kuten esimerkiksi ravintolisät tai luomutuotteen aitous.
Pakkaus- ja elintarvikekontaktimateriaaleihin, elintarvikkeiden toimituksiin sekä
jäljitettävyyteen ja takaisinvetoihin kiinnitetään myös huomiota, samoin kuin
näytteenottosuunnitelman mukaisiin tutkimuksiin ja vierasaineiden esiintymiseen. ⁶

Oivallinen: Toiminta on vaatimusten mukaista.


Toimija hallitsee myös yllättävät ja satunnaiset epäkohdat itse omavalvonnallaan

Hyvä: Toiminnassa on pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta
eivätkä johda kuluttajaa harhaan.


Toimija: korjaa oma-aloitteisesti



Valvoja: huomautus, ei määräaikaa, tarkastetaan säännöllisen valvonnan
yhteydessä

Korjattavaa: Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai
johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.


Toimija: korjattava määräaikaan mennessä



Valvoja: kirjallinen kehotus määräaikoineen tai hallinnolliset pakkokeinot,
edellyttää korjaustyön tarkastamista

Huono: Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat
kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat
on korjattava välittömästi.


Toimija: korjattava viipymättä



Valvoja: kiireellinen, hallinnolliset pakkokeinot käyttöön, edellyttää korjaustyön
tarkastamista

(kuva Evira)
Minkä hymyn sinun yrityksesi ansaitsee?
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3.4. Luonnontuotteita luomuna
Toimimme Lapissa keskellä maailman suurinta luomukeruualuetta. Metsistämme kerätyt
luonnontuotteet eivät kuitenkaan ole automaattisesti luomua. Luomutuotanto on valvottua
toimintaa, ja luomuksi saa nimittää vain tarkastetuilta ja valvontaan liittyneiltä keruualueilta
valvotusti kerättyjä luonnontuotteita.
Luomukeruutuotteiden osto- ja välitystoiminnan käynnistäminen edellyttää perehtymistä
luomutoiminnan vaatimuksiin ja myös sen aiheuttamiin kustannuksiin.
Luomuvalvontajärjestelmään tulee liittyä hyvissä ajoin ennen keruukautta. Varsinaisen
luomutoiminnan voi aloittaa sen jälkeen, kun alkutarkastus on tehty ja siitä on päätös. Kuvaus
toimenpiteistä on oltava tehtynä silloin kun yritys aloittaa luomutoiminnan. Luomutoimintaa voi
tehdä myös tavanomaisen toiminnan rinnalla, jolloin osa tuotteista myydään luomuna, ja osa
ilman luomumerkintöjä. Erilläänpitosuunnitelmassa kuvataan miten luomu- ja tavanomaiset
raaka-aineet ja tuotteet pidetään erillään toisistaan.
Luomuvalvontaan liittyviä toimintoja:
1.

2.

Luomutuotteiden ensimmäinen ostaja liittyy Elintarviketurvallisuusviraston (Evira)
luomuvalvonta järjestelmään, silloin kun ostetaan ja välitetään raaka-aineita eteenpäin
luomumerkinnöin www.evira.fi/yhteiset/luomu/luomun-lomakkeet-ja-ohjeet/valvontaan-ilmoittautuminen
Tehdään luonnonmukaisen elintarviketuotannon toimipaikkailmoitus, lomake:
www.evira.fi/globalassets/yhteiset/luomu/luomun-lomakkeet/ilmoitus_toimijan_kayttamista-toimipaikoista.pdf

3.
4.
5.
6.
7.
8.

luomutoiminta kuvataan tarkasti luomusuunnitelmaan (ohjeita evira.fi)
Keruutuotteiden ostotoiminnan suunnitelma ilmoitetaan vuosittain, 2vk ennen oston alkua,
lomake: www.evira.fi/yhteiset/luomu/luomun-lomakkeet-ja-ohjeet/ilmoitukset-luomuvalvonnalle
Jos asemalle ostetaan luomua ja tavanomaista raaka-ainetta, näiden erillään pidon
suunnitelma on oltava tarkka, esim. toimitaan ajallisesti erillään, varastoidaan erillään
Ostaja hankkii luomupaikkatiedon käyttöönsä vuosittain (esim. www.youngfour.fi )
Ostaja kouluttaa omat poimijansa huomiomaan luomun vaatimukset
Osto- ja käsittelyprosessin hyvä dokumentointi on tärkeää, tarvittavia kirjauksia ovat;
a) Luomupoimija sitoumus (otetaan vuosittain, ennen oston aloitusta, jokaiselta
poimijalta)
b) ostopäiväkirjaan kirjataan poimijakohtaisesti kaikki sisään tulevat raaka-aineet ja niiden
määrät, lisäksi kirjataan alue, jolta luomukeruutuote on poimittu
c) käsittelyistä pidetään kirjaa, esim. kuivauksen päiväkirja, ennen kuivausta
tarkistetaan kuivurin puhtaus (kontaminaation estäminen) ja kirjataan tulos
lomakkeelle, kirjataan prosessiin menevä määrä, lämpötilan seuranta, valmiin tuotteen
määrä. Jokaisella käsittelyerällä on oma eränumero.
d) luomuvarastoon menevät tuotteet pakataan, pakkaukset suljetaan ja tehdään
pakkausmerkinnät (sisältö/määrä/eränumero/luomumerkinnät), kirjataan
varastolomakkeelle (pakkausmerkinnöistä tietoa täältä, sivu 24:
www.evira.fi/globalassets/yhteiset/luomu/luomutuotannon-ohjeet/eviran_ohje_18219_7_fi_050718.pdf

e) varastosta lähetys asiakkaalle, kirjataan lähtevä erä/sen määrä/vastaanottaja
9. Taselaskelma, tehdään vähintään kerran kaudessa, tarvittaessa useammin. Luomuvalvonta
seuraa taseesta ostetut määrät, varaston määrän, toimitukset asiakkaille/kenelle ja
paljonko.
10. Luomuelintarviketoimijan muistilista, soveltuvia osia myös käsittelyasematoimintaan:
www.evira.fi/globalassets/yhteiset/luomu/luomunlomakkeet/tarkastus/elintarviketoimijan_muistilista_luomu_fi.pdf
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POIMINTOJA:
-

Laatu on yrityksen toiminnan perusta, vähintään lakisääteistä laatua on
noudatettava.
Omavalvonnalla yritys dokumentoi lakisääteisen laadun toteutumisen
toiminnassaan.
Oiva- valvonnassa terveystarkastaja arvioi hymynaamoin yrityksen
elintarviketurvallisuutta. Oivavalvonnan tulokset ovat julkisia.
Luomutuotanto on valvottua toimintaa, ja luomuksi saa nimittää vain
tarkastetuilta ja valvontaan liittyneiltä keruualueilta valvotusti kerättyjä
luonnontuotteita.

LÄHTEET:
⁴ Eviran ohje ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta
https://www.evira.fi/globalassets/elintarvikkeet/elintarvikehuoneisto/ohje-ilmoitettujenelintarvikehuoneistojen-elintarvikehygieniasta.pdf
⁵ Ruokatieto & Proagria keskusten liitto 2011, Laatutyö elintarviketjussa.
http://www.laatuketju.fi/laatuketju/www/fi/pdf/LAATUTYELINTARVIKETJUSSA_elokuu2011su
ojattu3.pdf
⁶ Oiva-arviointiohjeet ilmoitetuille elintarvikehuoneistoille
https://www.oivahymy.fi/wp-content/uploads/2018/07/oiva-arviointiohjeet-ilmoitetuilleelintarvikehuoneistoille-9.7.2018.pdf

Hyödyllisiä linkkejä:
OMAVALVONNAN NÄYTTEENOTTOTIHEYDET KASVISTUOTTEITA VALMISTAVASSA
ELINTARVIKEHUONEISTOSSA https://www.evira.fi/globalassets/tietoaevirasta/julkaisut/oppaat/mikrob_vaatimukset/ohje-10501-liite-5elintarvikehuoneisto_kasvistuotteiden-valmistus.pdf
OMAVALVONNAN SUOSITELLUT NÄYTTEENOTTOTIHEYDET ELINTARVIKEHUONEISTOISSA
https://www.evira.fi/globalassets/tietoa-evirasta/julkaisut/oppaat/mikrob_vaatimukset/ohje10501-liite-8-elintarvikehuoneisto_elintarvikkeiden-valmistus.pdf
Ravintolisäopas elintarvikevalvojille ja elintarvikealan toimijoille Eviran ohje 17012/5
https://www.evira.fi/globalassets/tietoa-evirasta/julkaisut/oppaat/ravintolisaopas.pdf
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Eviran ohje 17052/4 Ravitsemus- ja terveysväiteopas elintarvikevalvojille ja elintarvikealan
toimijoille https://www.evira.fi/globalassets/tietoaevirasta/julkaisut/oppaat/eviran_ohje_17052_4_fi.pdf
Hygieenisistä työtavoista https://www.evira.fi/elintarvikkeet/valmistus-jamyynti/elintarvikehygienia/hygieeniset-tyotavat/
Omavalvonnan puhdistusohjelmasta https://www.evira.fi/elintarvikkeet/valmistus-jamyynti/elintarvikehygienia/puhtaanapito/
Henkilökohtaisesta hygieniasta https://www.evira.fi/elintarvikkeet/valmistus-jamyynti/elintarvikehygienia/henkilokohtainen-hygienia/
Tuhoeläintorjunnasta https://www.evira.fi/elintarvikkeet/valmistus-jamyynti/elintarvikehygienia/tuhoelaintorjunta/
Oiva –ohjeita yrityksille https://www.oivahymy.fi/yrityksille/ohjeita-yrityksille/
Luomutuotantoon liittyminen, www.evira.fi/yhteiset/luomu/luomun-lomakkeet-jaohjeet/valvontaan-ilmoittautuminen
Luomuelintarviketuotannon toimipaikka ilmoitus,
www.evira.fi/globalassets/yhteiset/luomu/luomun-lomakkeet/ilmoitus_toimijan_kayttamistatoimipaikoista.pdf
Luomukeruutuotteiden oston vuosisuunnitelma, www.evira.fi/yhteiset/luomu/luomunlomakkeet-ja-ohjeet/ilmoitukset-luomuvalvonnalle
Luomutuotteiden pakkausmerkinnöistä, sivu24,
www.evira.fi/globalassets/yhteiset/luomu/luomutuotannonohjeet/eviran_ohje_18219_7_fi_050718.pdf
Luomuelintarviketoimijan muistilista, www.evira.fi/globalassets/yhteiset/luomu/luomunlomakkeet/tarkastus/elintarviketoimijan_muistilista_luomu_fi.pdf
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4.

Esimerkki kuivauskäsittelyaseman toiminnoista

Yksinkertaisen kuivausaseman toiminnot tiloihin sijoitettuna:

7
4
1

6
5
kuivuri

2
3
työtaso

Kuivauskäsittelyaseman toiminnot:

4 kuivaus (jälkikuivaus)

1 vastaanotto/vastaanottotarkastus

5 käsittely (rouhiminen, jauhaminen)

2 käsittely, lajittelu, (murskaus)

6 pakkaaminen, pakkausmerkinnät

3 kuivaus (alkukuivaus)

7 lähettäminen

vesipiste

kuivuri

varastotilat tarpeen
mukaan:
kuivavarasto
kylmävarasto
pakastevarasto
pakkaustarvikevarasto

(kuva: OSK Kaamoskehrä)

Kaikissa toiminnoissa noudatetaan kappaleessa 2 esitettyjä lakisääteisiä vaatimuksia.
Toiminnot kuvataan yrityksen omavalvontasuunnitelmassa, ja ne kannattaa jo
suunnitteluvaiheessa miettiä mahdollisimman joustavasti toimiviksi. Suunnitteluvaiheessa
kannattaa myös olla yhteydessä paikalliseen valvontaviranomaiseen, ettei toteutuksessa tehdä
turhaan ali- tai ylimitoitettuja ratkaisuja.
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5.

Luonnonkasvien kuivaaminen prosessina
Yrttien kuivumisnopeuteen ja –aikaan vaikuttavat kuivuriympäristön olosuhteet eli
kuivausilman lämpötila, nopeus ja kosteus. Myös kuivattavan materiaalin ominaisuuksilla on
vaikutusta kuivumistuloksiin. Kuivattavan materiaalin koko, kerrospaksuus, alkukosteus ja
alkulämpötila sekä tavoiteltu loppukosteus vaikuttavat kuivumiseen. Fysikaaliset ominaisuudet
voivat olla eri kasveilla tai kasvinosilla erilaiset, ja siksi kuivumisnopeudessa ja
kuivumiskäyttäytymisessä on kasvikohtaisia eroja. Teollisuudessa kuivumisprosessi jaetaan
Holmbergin ⁷ mukaan kolmeen vaiheeseen. Vastaavia kuivumisen vaiheita on sovellettu yrttien
kuivaamisessa esimerkiksi kiertoilmakuivurissa.

5.1. Kuivumisprosessin vaiheet
Kuten teolliset kuivaamisprosessit, myös yrttien kuivumisprosessi voidaan jakaa kolmenlaiseen
vaiheeseen. Alussa, kun kasvimateriaali laitetaan kuivuriin, on alkulämpenemisen vaihe. Tällöin
kasvimassan lämpötila nousee kuivausympäristön lämpötilan kanssa samalle tasolle eli
kasvimassa saavuttaa ns. märkälämpötilan. Tämä vaiheen ajallinen kesto on koko
kuivausprosessiin suhteutettuna lyhyt, mutta vaihtelee mm. kasvimassan lähtölämpötilan
mukaan.

KUIVUMISEN VAIHEET
A alkulämpeneminen
B vakiokuivuminen
C hidastuva kuivuminen
D kuivuminen päättyy
A

B

C

D

Kuivumisen vaiheet väinönputkella. A->B alkulämpeneminen, jolloin kasvimassan lämpötila nousee
kuivausympäristön lämpötilan kanssa samalle tasolle. B->C vakiokuivuminen, jolloin kuivuminen on
nopeaa. C->D hidastuvan kuivumisen vaihe, jolloin kuivuminen hidastuu ja kuivattavan materiaalin
lämpötila alkaa nousta. (kuva OSK Kaamoskehrä)

Toinen, kuivaustuloksen kannalta erityisen oleellinen, vaihe on vakiokuivumisen vaihe, jolloin
kosteutta haihtuu kuivattavan materiaalin pinnalta nopeasti. Tämän vaiheen kuivaustehoon
voidaan vaikuttaa mm. kuivurin kuivausilman lämpötilalla ja nopeudella. Arvopilotti –
hankkeessa ⁸ on tehty malli kasvien kuivumisasteen seurantaan, jossa on hyödynnetty Mollier
diagrammista saatavia tietoja kuivausajan ja energiantarpeen laskemiseen. Mallia voi
hyödyntää omaan toimintaan kasvikohtaisten laskelmien tekemiseen, ja oman kuivaustarpeen
ja kuivauksen toteutustavan arviointiin.
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Kuivauksen kolmas vaihe on hidastuvan kuivumisen vaihe. Tässä vaiheessa kuivattavan
materiaalin kosteus on laskenut niin alas, että materiaalin lämpötila alkaa nousta. Kuivuminen
alkaa hidastua, koska kuivattavan materiaalin sisäiset ominaisuudet alkavat vastustaa
kosteuden poistumista. Kuivuminen loppuu, kun kuivattava materiaali on saavuttanut
tasapainokosteuden eli kasvimassan kosteusprosentti on laskenut riittävän alas.

Arvopilotti –hankkeen malli kasvien kuivumisasteen seurantaan. Malli löytyy osoitteesta:
https://virtaaluonnosta.wordpress.com/kuivuripaiva-12-12-2016-oulussa-oamklla/

21

5.2. Kuivumisen vaiheiden huomioiminen kuivausprosessissa
Taloudellisuuden ja laadun kannalta kuivumisprosessin toisen vaiheen toteutukseen kannattaa
kiinnittää erityistä huomiota. Kuivuminen on sitä tehokkaampaa, mikä korkeampi on kuivurin
lämpötila ja mitä tehokkaampaa on ilman liikkuminen. Liiallinen lämpö ei kuitenkaan
tuotteiden laadun kannalta ole hyväksi, sillä herkät aromiöljyt häviävät liian kuumassa
kuivauslämpötilassa. Aromiöljyhävikin kannalta kuivauslämpötilan tulisi pysyä 30-50°
lämpötilassa. ⁹ Kannattaa myös huomioida, että erityyppisissä kuivureissa lämpö jakaantuu eri
tavalla. Lämmön lähteen lähellä lämpötila voi kohota herkästi liian korkeaksi, vaikka muuten
kuivurin lämpötila olisikin sopiva.
Kuivumisprosessin viimeisen vaiheen, hidastuvan kuivumisen vaiheen, kustannustehokkuuteen
voi vaikuttaa erillisellä jälkikuivausprosessilla. Jälkikuivaus tapahtuu ilmankierrolla
matalammassa lämpötilassa kuin varsinainen kuivaus. Jälkikuivauksen voi tehdä joko samassa
kuivurissa kuin varsinaisen kuivauksen pienentämällä lämmöntuottoa ja ilmanpoistoa, tai
jälkikuivatusta varten voi olla erillinen kuivuri/kuivurinosa, jossa ilman kierrätys on tehokasta.
Tällaisella ”kahden kuivurin taktiikalla” varsinaisen kuivurin käyttöä pystyy tehostamaan
siirtämällä hidastuvan kuivumisen vaiheessa olevat materiaalit jälkikuivatukseen.
Kuivurin koko ja mitoitus kannattaa suhteuttaa omaan toimintaan ja käsiteltävien kasvien
vaatimuksien mukaisesti. Kuivurissa olevan raaka-aineen kiertonopeus suhteutetaan niin, ettei
raaka-aineen vastaanotossa tule kuivurikapasiteetin vuoksi välipäiviä. Eli jos raakaainetuotantoa on sesonkiaikaan päivittäin, ja ajatuksena on kuivata materiaali tuoreena, tulisi
kierron kuivurissa olla sellainen, että sinne voidaan laittaa päivittäin vastaanotettu määrä
materiaalia.
Yrttikuivurien osalta kehitystyötä on tehty 90-luvulla ja osin 2000-luvun alkupuolella lähinnä
kaappi-, lava-, tunneli- ja pudotuskuivurimallien osalta, jolloin ensisijainen ajatus oli puhaltaa
useimmiten sähköllä tuotettu lämmin ilma kuivattavan massan läpi.¹⁰ Valtaosa edelleen
käytössä olevista kuivureista, ja kuivurimalleista on tuolta ajalta. Viime vuosikymmeninä
tekniikka on kuitenkin yleisesti kehittynyt, ja uusien tekniikoiden käyttöönotto tullut aiempaa
edullisemmaksi.

Katehankkeessa esitellyt pudotuskuivuri ja kaappikuivuri vuodelta 2007. (kuvat: Kate-hanke)
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Kuivausprosessin kallein osa on lämmön tuottaminen ja sen puhaltaminen ”harakoille”.
Tehokkaalla lämmöntuottojärjestelmällä ja ennen kaikkea kuivausilman kierrätyksellä on
tutkimusten mukaan ¹² päästy merkittäviin säästöihin kuivauskustannusten osalta.
Kosteudenpoistoon on olemassa myös laitteistoja, joista esimerkiksi kondenssikuivain on
hintaluokaltaan mahdollinen hankinta pienempikokoisillekin yrityksille. Kondenssikuivain
kuivattaa kondensoimalla ilmassa olevan kosteuden vedeksi säiliöön. Kondenssikuivain sopii
ainoastaan tehokkaan kuivumisen eli vakiokuivumisvaiheen kuivaamiseen, jolloin massasta
haihtuvan ilman kosteus on korkea. Kuivumisen hidastuttua ilmankosteus pienenee, eikä
kondessikuivain toimi alle 30 % kosteudessa. Kondessikuivainta käytettäessä kuivurin
lämpötilaa ei voi nostaa kovin korkeaksi, sillä kuivaimen suositeltu käyttölämpötila on 30-35°
astetta. Tällä lämpötilalla kosteuden kondensoituminen on tehokkainta.

Poistuneen kosteuden määrä

0h

1h

4h
kondenssi

9h
ei kondenssia

Esimerkki kondenssikuivaimen vaikutuksesta. Neljän ensimmäisen tunnin aikana kosteuden poistuminen
oli kondenssikuivaimella 2,5 kertainen verrattuna kuivumiseen ilman kondenssikuivainta. (kuivurin
lämpötila 30-35°) (kuva OSK Kaamoskehrä)

5.3. Kuivurin suunnittelussa huomioitavia asioita

Kuivurin suunnittelussa huomioitavia asioita:
-

-

kuivurikapasiteetin tarve, minkälaisia määriä kuivataan?
Millaiset ovat kuivattavan materiaalin (kasvin/kasvinosan) ominaisuudet,
raaka-aineen käyttötarkoitus? Erityyppisille materiaaleille voi paras ja edullisin
kuivurivaihtoehto olla erilainen.
Tavoiteltu kuivausaika, millainen on kuivauksen kiertoaika?
Olemassa olevat puitteet? Löytyy valmiita tiloja tai kenties
hukkalämmönlähteitä?
Työn sujuvuus? Kuivausprosessiin käytettävä työaika? Helppo täyttää ja
tyhjentää, pöyhiä, ja tarkkailla kuivaustulosta, pöyhimisen tarve..
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5.4. Kuivattavan materiaalin esikäsittelyn vaikutus kuivumiseen
Kuivattavan materiaalin esikäsittelyllä voi olla olennainen merkitys kuivumisnopeuteen. Kasvin
oma suojamekanismi pyrkii suojaamaan kasvia kosteuden liialliselta haihtumiselta kasvin
pinnoilta. Silppuaminen lisää kasvin ”avointa pintaa”, jolloin haihtuminen on nopeampaa.
Avoin pinta on kuitenkin herkempi lian aiheuttamalle saastumiselle, joten erityisesti silputun
tai pilkotun materiaalin kanssa hygieenisestä käsittelystä tulee huolehtia.

Pakastetun väinönputken kuivuminen
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8h

lopullinen
kuiva%

varsi

Esimerkissä silppuamisen vaikutus pakastetun väinönputken kuivumiseen (lähtötilanne 100 %
tuorepainosta). Silppuaminen nopeuttaa kuivumista merkittävästi. (kuva OSK Kaamoskehrä)

Jäädyttäminen rikkoo kasvin solurakennetta, jolloin kosteus irtoaa paremmin. Sulatettu
kasvimassa on vetistä. Kuivuriin laitettaessa se voi tiivistyä ilmaa läpäisemättömäksi
kerrokseksi, joten sulatettujen kasvien kuivaamisessa kasvikerroksen paksuus tulee olla
riittävän ohut, ja sitä on pöyhittävä riittävästi.
Tuoreen ja pakastetun väinönputken ero
kuivumisnopeudessa
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Tuoreena ja sulatettuna kuivatun väinönputken lehden ero kuivumisnopeuteen. Sulatettu väinönputken
lehti painuu märäksi massaksi, sen sijaan tuore lehtimassa on ilmavampaa, jolloin ilma kiertää
paremmin ja kuivuminen nopeutuu. (kuva: OSK Kaamoskehrä)
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POIMINTOJA:
-

-

-

Luonnontuotteiden kuivumisnopeuteen ja –aikaan vaikuttavat sekä
kuivattavan raaka-aineen ominaisuudet että kuivuriympäristön
ominaisuudet
Kuivaamisen taloudellisuuden ja laadun kannalta varsinaisen kuivausvaiheen
(vakiokuivumisvaihe) toteutukseen kannattaa kiinnittää erityistä huomiota.
Edullisemmin toteutettavalla jälkikuivauksella voidaan myös vaikuttaa
kuivauksen taloudellisuuteen.
Kuivurin koko ja mitoitus kannattaa suhteuttaa omaan toimintaan ja
käsiteltävien kasvien vaatimusten mukaisesti.

LÄHTEET:
⁷ Holmberg, Henrik. 2017. Kuivatus- ja haihdutusprosessit teollisuudessa.
⁸ Väisänen, Jaana. 2016. Arvopilotti-hankkeen malli kasvien kuivausasteen seurantaan.
https://virtaaluonnosta.wordpress.com/kuivuripaiva-12-12-2016-oulussa-oamklla/

⁹ Pyykkönen, Markus ym. 1998. Yrttikuivurin suunnittelu ja käyttö.
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2014081532940
¹⁰ Koistinen, Markku. 2007. Luonnontuotealan kasvituotannon ja teknologian kehitys (Kate-)
hanke.
¹¹ Ziegler, T. ym. 2017. Leitfaden Trocknung von Arznei- und Gewürzpflanden. Leibniz-Institut
für Agrartechnik und bioökonomie.
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6. Esimerkkinä kiertoilmakuivuri
Seuraavassa esitellään kuivurivaihtoehtona eristetty kiertoilmakuivuri täydennettynä
kondenssikuivaimella. Lihatuotteiden valmistuksessa esim. kylmäsavustuksen yhteydessä
jälkikuivatus kiertoilman avulla on yleinen menetelmä.

6.1. Ilmankierto kuivausvaiheittain

Lämpöpuhallin (1000 W)
Kiertopuhallin (2x52W)
Poistopuhallin (100 W)

Toiminnot kuivausvaiheittain:
1.

Alkulämpeneminen
(lämpö+kierto)

2. Kuivatus
(kierto+kondenssi)

Tuloilman otto
3.

Jälkikuivatus
(kierto+poisto)

Kondenssikuivain (500 W)

(kuva: OSK Kaamoskehrä)

Alkulämpenemisen vaiheessa kuivurin lämpötila nostetaan lämpöpuhaltimen avulla.
Lämpöpuhallin on suunnattu kohti kiertopuhallinta, jolloin lämpö saadaan leviämään tasaisesti
eikä liiallinen lämpö kohdistu paikallisesti johonkin kohtaan kuivuria.
Varsinaisessa kuivausvaiheessa kuivurin ilma kierrätetään kiertopuhaltimien avulla, ja kosteus
poistetaan ilmasta kondenssikuivaimen avuolla. Kosteuden kondensoituminen tuottaa jonkin
verran lämpöä, joten tässä vaiheessa erillisen lisälämmön käyttö ei ole tarpeen.
Jälkikuivatusvaiheessa kuivurin ilma kierrätetään kierto- ja poistopuhaltimilla. Tässä vaiheessa
kuivurin lämpötila on 15-20° C. Kuivurin tuloilma tulee eristetystä sisäilmasta.
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6.2. Tekniset tiedot
Kuivuri
eristetty rosterikontti, tehty tarvittavat sähköasennusket
koko 2,4mX1,15mX1,4m tilavuus 4m³, mitoitus 2-3 x 16 laatikon rullakko

Kondenssikuivain TTK95E
Tehonotto: 0,6 kW
Kosteudenpoiston maks. teho 30 l/24 h
Ilmamäärä 200 m²/h
Työympäristön lämpötila 5-32°C
Työympäristön ilmankosteus 30-80% suht.kosteus
OVH 280 € (alv 0%)

Kiertopuhallin
EBM-radiaalituuletin
teho 53 W parhaalla hyötysuhteella, 48 W vapaasti puhaltava
Käyttölämpötila -25-+65°
tuulettimen ilmankierto ohjataan rosterikotelolla kuivurin alaosaan
Kiertopuhaltimien ohjemitoitus: 1 puhallin/kuivausrullakko
OVH 82,00€ (alv 0%)

Poistopuhallin
Huippuimuri, esim. Vallox 20P-2-1
teho 85 W
OVH 350,00 € (alv 0%)

Lämpöpuhallin
esim. Defa termini 2100/1350 Schuko
Teho 1350 W / 2100 W (lämpötilan nousu laskee tehoa ja virrankulutusta)
Lämmitin kytketty termostaattiohjaukseen
OVH 97,50 € (alv 0%)
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6.3. Energiankulutus
Kuivurina on eristetty kuivurikontti, jossa alkuvaiheessa lämpöpuhallin (kulutus 1000 w/h) sekä
koko kuivauksen ajan kaksi kiertopuhallinta (52W). Kuivausvaihe (12 tuntia)
kondenssikuivaimen avulla, jonka jälkeen jälkikuivatus kiertopuhaltimilla (2kpl) sekä
poistopuhaltimella (100 W). Kuivauslämpötila varsinaisessa kuivausvaiheessa 30-38°,
jälkikuivatusvaiheessa 19°.

Sähkönkulutus kuivauksen aikana:

varsinainen kuivaus

lämpöpuhallin (1000W) päällä alussa 1 tunnin ajan

1000 W

kiertopuhaltimet (2x52W) päällä koko ajan

1248 W

kondenssikuivain (500 W/h täydellä teholla)

6000 W

poistopuhallin (100 W)

0

jälkikuivaus 12h/24
0
1248 W/2496 W
0
1200 W/2400W

YHTEENSÄ

8250 W

2450W/4900 W

€/kuivauserä

1,023 €

0,30 €/0,60 €

Energian kulutus W/tuorekilo

550 W

160W/320 W

Kuivauksen hinta €/tuorekilo

0,068 €/kg

0,02 €/0,04 €/kg

POIMINTOJA:
-

Eristetyssä kiertoilmakuivurissa kuivaaminen perustuu tehokkaaseen
ilmankiertoon sekä kosteuden poistamiseen kondenssikuivaimen avulla.
Esimerkkitapauksessa kuivaukselle tuli hintaa noin 7 senttiä tuorekiloa
kohti.
Kiertoilmakuivurin hankintahinta laitteineen ja sähkötöineen on noin
4700 € (alv 0%). Hyödynnettäessä kuivuriin esim. käytettyä
kylmähuonetta kokonaishinta alenee alle puoleen uuden
hankintahinnasta.
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7. Kasviaseman toiminnan suunnittelu ja kuivurin rakentamien
7.1 Kasvien osto- ja käsittelyaseman toiminnan suunnittelu
Lähtökohtana ammattimaisen toiminnan suunnittelulle on tiedonhankinta markkinoilla
kysytyistä raaka-aineista, niiden hintatasoista, laatuvaatimuksista ja yrityksistä jotka niitä
käyttävät. Kysynnän tarkempaa selvittämistä varten on syytä luoda myös henkilökohtaisia
suhteita ostoyrityksiin päin. Näissä tilanteissa on hyvä olla jo valmiiksi mietittynä oman
toiminnan kapasiteettiluokkaa, tuotannon volyymin tasoja, ja yhteistyömahdollisuuksia
muiden kasviasemien kanssa. Parhaimmillaan näistä kontakteista lähtee syntymään
yhteistyösuhteita, joissa tavoitteena on sopimuksellinen ja pitkäjänteinen yhteistyötoiminta ja
molemminpuolinen sitoutuminen.
Yrittäjän omaa osaamista on myös syytä miettiä, osaanko tarpeeksi vai lähdenkö
täydentämään osaamistani. Toimintaa on vaikeaa johtaa, jos yrittäjällä ole itsellään ole
riittävän laajaa osaamista laadun ylläpitämiseksi. On myös todennäköistä, että tulevia
työntekijöitä on koulutettava yrityksen omaan laatuun ja tekemiseen. Kasviasematoiminta on
useimmiten kausiluonteista toimintaa, ja sesonkiluotoisissa töissä työtekijöiden vaihtuminen
on todennäköistä, joten koulutustarpeita on usein.
Tuotannon suunnittelussa on hyvä pohtia oman toimintaympäristön mahdollisuuksia, selvittää
mitä kasveja on runsaasti, mistä saadaan tietoa metsänomistajista, mille alueille keruulupia on
mahdollista saada, onko alueella koulutettuja kerääjiä jne. Tuotantoon otettavien kasvilajien
valinta on tärkeää. Mukaan olisi hyvä valita ns. helppoja kasveja, joita on helposti saatavilla ja
joilla on pitkä satokausi. Nämä peruskasvit edustavat isoa volyymia, tuoden tarvittavaa
perusliikevaihtoa aseman tuotantoon. Valikoimaa täydennetään omasta toimintaympäristöstä,
järkevillä etäisyyksillä löytyvillä erikoiskasveilla, joilla voi olla todella lyhytkin satokausi, mutta
joilla on hyvä markkina-arvo. Lisävalikoimaa ostotoimintaan, ja lisäystä liikevaihtoon saadaan
suoraan pakastukseen menevistä tuotteista. Niitä voidaan ottaa sisään vaikka
kuivauskapasiteetti olisi jo käytössä.
Yksi tapa miettiä tuotantosuunnitelmaa on taulukoida eri muuttujia. Lähdetään arvioimaan
kasvikohtaisesti satokauden pituus, miettiä realistisesti ennakoiden tuotantopäivien määrä,
sovitella eri kasvilajien satokausia toisiinsa, pohtia minkä kokoluokan käsittelylaitteet tarvitaan,
tarvitaanko erikoiskasveille pienempiä kuivausyksiköitä, montako kerääjää tarvitaan päivän
tavoitteen toteuttamiseksi, paljonko työtä käsittelyasemalla tarvitaan.
Yrittäjän oman roolin, resurssien ja tekemisen perusteellinen pohdinta on myös ensiarvoisen
tärkeää. Mikä on oma ajankäyttömahdollisuus, mikä on oma osaaminen, tavoitellaanko
laajempaa yhteistyötoimintaa vai tehdäänkö pelkästään omaa juttua, millä investointitasolla
lähdetään liikkeelle, mikä asetetaan toimintavuosien tavoitteeksi. Muutama esimerkki
rooleista, ja käytännön havaintoja.
a.)
Oletko yrittäjä, jolla on mahdollisuus sitoutua koko tuotantokaudeksi tähän
bisnekseen, mahdollisesti toimien jonkun muun toiminnan kanssa rinnakkain?
b.)
Oletko toimija joka palkkaa asemalla ammattilaisen hoitamaan nosto- että
prosessoinnin tehtävät, keskittyen itse myynnin ja markkinoinnin puolelle?
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c.)
Vai oletko verkoston kokooja, joka sparraa muita toimijoita, sovittaa
tuotantoa yhteen, reagoi muutoksiin ja samalla tuottaa myös itse raaka-aineita?
Kaikissa vaihtoehdoissa on toimittava luonnon kiertokulun ja sääolosuhteiden määrittelemissä
rajoissa, tosiasia joka tekee luonnontuotebisneksestä haastavaa, aivan kaikille yrittäjille.
Toimijan sitoutuneisuus on myös hyvin tarpeellista, toimintoja joudutaan sopeuttamaan
jatkuvasti sääolosuhteisiin ja kasvukauden etenemisen tahtiin. Kokemuksen karttuessa
ennakointi helpottuu, mutta silti luonto osaa yllättää. Olosuhteiden vuoksi tulee välillä päiviä
jolloin prosessiin ei saada käsiteltävää. On hyvä miettiä jo etukäteen, että mitä silloin
tapahtuu, erityisesti palkatun työvoiman kanssa tämä on iso taloudellinen haaste. Yksi
vaihtoehto voisi olla käsitellä välipäivinä pakasteeseen välivarastoitua raaka-ainetta.
Selvitetään jo etukäteen, että sopiiko jonkun asiakasyrityksen jalostusprosesseihin
välipakastettu ja sen jälkeen kuivattu raaka-aine.
Oman perusteellisen pohdinnan kautta luotu toimintamalli kirjoitetaan auki
liiketoimintasuunnitelman muotoon. Suunnitelman työstäminen kiteyttää ja kirkastaa omia
tavoitteita ja mahdollisuuksia. Toiminnan luvuiksi muuttaminen näyttää mahdollisuudet ja
uhat toiminnan kannattavuudelle. Tälle laskennalle on haastavaa löytää toimialaa tuntevaa
sparrausta, ammattimaista kasviasematuotantoa on vielä vähän, joten toteutuneita
yritystapauksiakin on vähän. Vertaiskokemuksia voisi hakea vaikkapa erikoiskasviviljelytiloilta,
jotka käsittelevät oman tilansa tuotteita kuivaamalla.
7.2. Kasvikuivurin rakentaminen ja varustus
Kasvikuivurin rakentamisen lähtökohta on hyvät, elintarvikekäyttöön soveltuvat materiaalit,
jotka ovat helposti puhtaana pidettäviä. Suositeltavia materiaaleja ovat ruostumaton teräs tai
pinnoitettu vanerilevy. Energiatehokkuutta lisätään rakenteiden lämpöeristämisen avulla.
Saatavilla on myös erilaisia käytettyjä kontteja, joita voi myös hyödyntää kuivurin rakenteina,
esimerkiksi pakastekontti.
Kuivuriyksikön runkomateriaalina hyvälaatuinen puu tai metalli (alumiini).
Puu on runkomateriaalina edullista ja saatavilla, kuitenkin hyvälaatuisen ja mittatarkan
puutavaran saannissa voi olla vaikeuksia. Vaatii tarkkuutta hankintaan. Puurunkoinen
seinärakenne: pinnoitettu vaneri 6,5 mm, puurunko 48x48, eristeenä 50 mm ESP (styrox),
yhteishinta n.28 €/m². (alv 0%)
Alumiini, neliö/suorakaide, runkomateriaalina on arvokasta, yleensä tilaustavaraa.
Mittatarkkaa, muotojäykkää ja työstäminen hankalampaa kuin puun. Helpompi rakentaa
ohuempi seinä käyttäen parempia eristeitä (esim.finnfoam) jolloin saadaan muotojäykkiä,
mittatarkkoja seinä- ja ovielementtejä. Alumiinirunkoinen seinärakenne: pinnoitettu vaneri 6,5
mm, alumiinirunko 30x30, eristeenä 30 mm XPS (esim.finnfoam), yhteishinta 30mm
eristevahvuudella n. 42 €/m² ja 50 mm eristevahvuudella 56 €/m². (alv 0%)
Tehdastekoisten seinäelementtien rakenne on yleensä pelti/eriste/pelti. Ovat muotojäykkiä,
mittatarkkoja ja hieman kantavia, tarvitaan yleensä vain kulmiin vahvistukset. Pinnat yleensä
valmiiksi elintarvikekelpoisia ja tilauksesta saa eri pinnoituksessa ja valmiiksi mitoitettuna.
Käytettyjä elementtejä löytyy, myös 2-laatuista uutta elementtiä esim. tori.fi. Hinnat IIlaatuisena 20-32 €/m². Hankaluutena satunnainen saatavuus, työstäminen ja kuljetettavuus.
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Kuivaustasojen ratkaisuja ja materiaaleja
Kaappikuivureissa kuivaustasoina ovat reiälliset hyllyt, jotka asetetaan hyllynkannattimien
varaan kuivurin sisälle. Metallisesta reikälevystä tehdyt korit ovat suosittuja monissa
tehdasvalmisteisissa kuivureissa, käytetään myös elintarvikemuovisia ns. leipälaatikoita.
Konttikuivurissa toimii tarkalla, tilan tehokkaasti käyttävällä mitoituksella tehdyt rullakot, joissa
on edellä mainitut korit ovat käsittelyssä hyvät. Mitoitusta miettiessä käytettävyyden
näkökulma on tärkeä, toteutuuko helppokäyttöisyys, hyvä liikuteltavuus, yksin käsittelyn
mahdollisuus, helppo puhdistettavuus.
Lämmönlähteet
Lämmönlähteinä voidaan käyttää samoja tekniikoita kuin asuinrakennuksen lämmityksessä.
Yleisin ja helpoin tapa on rakentaa kuivuri käyttämään sähköä, silloin kuivurin liikuteltavuus on
helppoa. Puu- ja hakekattiloita käytetään jonkin verran maatiloilla viljan kuivauksessa,
puukattilat vaativat jatkuvaa seurantaa. Uudet ilmalämpöpumput voisivat olla myös
käyttökelpoisia, kasvikuivaukseen testattuja esimerkkejä ei löydy, joten koe ja
testaustoimintaa tarvitaan, jotta faktat saadaan esiin. Kuivauslämmön tuottaminen on
kuivauksen kannattavuuden kannalta tärkeimpiä asioita, asiaan tutkimiseen pitäisi saada
resursseja.
Ehdotetun kuivausyksikön toimintaperiaatteet
Kuivuri itsessään suljetaan ja tiivistetään ilmanpitäväksi, jolloin ilman virtaus saadaan
putkistoilla ja kanavapelleillä säädettäväksi. Kanavapeltejä on myös moottoriohjauksella ja
ohjauksen tunnistetiedot saadaan esim. ilman kosteustiedoista. Lämmin ilma sitoo
kuivattavasta massasta kosteutta, kuivurissa voidaan kierrättää samaa lämmitettyä ilmaa ja
vain osa puhalletaan ulos, tästä saadaan todella merkittävää energian säästöä. Kuivausyksikön
sisälle sijoitetulla kondenssi kuivaimella pyritään tehostamaan kuivauksen 1. vaiheen
kosteudenpoistoa. Kondenssikuivain toimii parhaiten ilmankosteuden ollessa yli 30%.
Kuivausenergiaa (lämmintä ilmaa) on mahdollista saada myös aurinkoilmalämmittimestä,
jonka sijoituspaikka on yleensä rakennuksen katolla. Yleisesti tällaiset ilman lämmittimet ovat
tasokeräimiä, ja niitä on myytävänä valmiina mutta ovat myös helposti itse rakennettavia.
Myytävissä malleissa on pieni sähkökenno ja puhallin. Rakennusohjeita löytyy internetistä,
esim. www.ilmaisenergia.info/foorumi/index.php?topic=403.0
Kuivuriin menevää lämpötilaa ohjataan termostaatilla, jolloin saadaan haluttu lämpötila
pysymään vakaana. Lämpötilaa ja kosteutta seurataan lähettävillä antureilla, jolloin kuivauksen
seuranta saadaan helpoksi ja vältytään ylikuivaukselta.
Seuraavaksi esitelty laitteisto on rakennettu mahdollisimman kiinteäksi kokoonpanoksi, jolloin
sen kytkeminen eri kuivaustiloihin on helppoa. Tämä laitteisto pystyy kuivaamaan tuoretta
kasvimassaa arviolta 50-70 kg vuorokaudessa. Tehokkuus on riippuvainen todella monesta
yksityiskohdasta, esim. kuivattavan tuotteen ominaisuuksista, ympäröivästä kosteudesta,
materiaalin pöyhimiskerroista jne, joten kyseessä on noin arvio. Laitteiston tehot riittävät
todennäköisesti isommankin kasvimassan kuivaukseen (veden poistoon), mutta tästä ei ole
testattua tietoa käytettävissä.
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Kaaviokuva ja hintatiedot

Aurinkokenno
esilämmitin

Sähkökaappi

Kondenssi
-kuivain

(kuva: OSK Kaamoskehrä)

Puhallin Ventur 0,75 kW GFB/2-180/62-075T 860 € (alv. 0%) (ventur.fi)
Lämmitin Ventur 12 kW DH-400/120/T 510 € (alv. 0%)
Ilmastointi putket 250 mm kierresaumaputki 9 € / 3m (alv. 0%)(rautakaupat, LVI-liikkeet)
Kanavapellit 250 mm 33 € (alv. 0%)(rautakaupat, LVI-liikkeet)
Ilmanvaihtokanavan T-haara 250 mm 24 € (alv. 0%)(rautakaupat, LVI-liikkeet)
Termostaatti lämmittimen ohjaukseen 33 € (alv. 0%)(sähkötarvikeliikkeet)
Kondessikuivain TTK95E 280 € (alv. 0%)(trotec24.fi)
Sähkökaappi ja sen tekeminen. Tehdyt 3 kpl, eri valmistajat (paikalliset sähköasennusliikkeet) ja
erilaiset kokoonpanot ovat maksaneet 800-1300 €/kpl (alv. 0%)
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Lämpötilan seurantaa ja kosteuden mittaamiseen on tarjolla mittauslaitteita useilla eri
valmistajilla.
Lähettävä lämpö/kosteusmittari LOG -BT 59 € (alv. 0%) (loggs.fi)(muita, suomenlampomittarit.fi,
kauppa.timeless.fi)

LOG-BT mittausjärjestelmä.

(Kuva: loggs.fi)

GSM lämpömittari ja kosteusmittari ulkoisella anturilla sekä paikallisella näytöllä, IP67
suojaluokitus. Mittaustulosten siirto ja laitehallinta GSM/GPRS-verkon kautta
Comet U3121M,timeless.fi
449 € (alv. 0%)

(Kuva Timeless.fi)
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Aurinkokeräin, lämmittää ilman ja puhaltaa sisälle. Tällainen voisi toimia pienessä kuivurissa yksin
aurinkoisella ilmalla, yöllä tarvitsee muuta lämmitystä.

(Kuva K-rauta.fi)

Aurinkokeräin, itse tehty, laatikon materiaaleina vaneria ja eristettä, esim. finnfoamia. Aluslevy on
käsiteltävä mattamustaksi. Valoa läpäisevä kennolevy tulee päällimmäiseksi, levy läpäisee valon
mutta estää lämmintä ilmaa palaamasta takaisin. Kotelon sisällä on mustaksi maalattuja
alumiiniputkia, jotka on kiinnitetty tiiviisti tulo- ja lähtöilman koteloihin. Laatikon eristäminen
takaa ja sivuilta on hyvä keino parantaa hyötysuhdetta. Vaatii käytön aikana seurantaa, ettei
lämmitetty ilma pääse liian kuumana kuivuriin. Jos liitetään kuivurin tuloilmaputkeen niin ei
tarvitse erillistä puhallinta. Rakenteiden yksityiskohtia ja erilaisia variaatioita löytyy esim. täältä:
www.ilmaisenergia.info/foorumi/index.php?topic=403.15, ja youtube.com kanavalta, esim.
hakusanalla solarpanel.

(Kuva: OSK Kaamoskehrä)

POIMINTOJA:
-

lähtökohtana suunnitelmallinen, ammattimainen tuotanto
optimaalinen sijoituspaikka on tasalämpöinen ja kuiva tila
kasvikuivurin materiaalit -> aina elintarvikelaatuisia ja helposti puhdistettavia
eristäminen ja tiivis rakenne vähentää energiatarvetta
kuivuriin ohjattava ilma suodatetaan -> vältetään epäpuhtauksien pääsy prosessiin
täydentävän energian lähteillä pienennetään energiakustannusta
etämittauslaitteilla apua omavalvonnan kirjauksiin
tuotannon mittakaavan hyvä suunnittelu -> oikein mitoitettu kuivuri
kuivurin sijoittelussa, ja sisärakenteissa huomioidaan helppokäyttöisyys
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8. Johtopäätöksiä ja ajatustenlentoa
Tätä raporttia työstettäessä tuli esille luonnontuotteiden kysynnän raju kasvu, joka on tunnistettu
usealla taholla. Tunnistettu ja tunnustettu tosiasia on myös, että elämme Lapissa valtavien raakaainepotentiaalien keskellä, joiden kilpailuvalttina voisi olla tutkittu pohjoinen puhtaus ja maailman
suurimman luomukeruualueen mahdollistama luonnonmukainen raaka-ainetuotanto. Lähes yhtä
hyvin tunnistettu asia on kysynnän vaatiman raaka-ainesaatavuuden vaikeus. Toimiva raakaaineketju puuttuu raaka-aineiden runsauden ja alati kasvavan kysynnän väliltä. Jostain syystä
keinoja kysynnän ja tarjonnan kohtaamiseen ei ole onnistuttu keksimään.
Raportin aineistoja kootessa ilmeni myös se, että luonnontuotekäsittelyaseman vaatiman
teknologian kehittyminen on ainakin julkisesti tuotettujen aineistojen osalta pysähtynyt 1990 –
luvun lopulle ja 2000-luvun alkupuolelle. Esimerkiksi kuivureiden osalta laitekehityksen
tuoreimmat versiot ovat yli kymmenen vuoden takaa. Kymmenessä vuodessa on maailmassa muu
teknologinen kehitys mennyt isoin harppauksin eteenpäin, eivätkä uusimmatkaan teknologiset
ratkaisut tänä päivänä ole välttämättä hintaluokaltaan mahdottomia. Kymmenen vuoden aikana
myös elintarvikelainsäädäntö on muuttunut, eikä aikoinaan tehdyt ohjeet ja laitteistot vastaa
kaikilta osin nykypäivää.
Elintarvikealalla laatu on määritelty kolmiportaiseksi. Laadun alinta tasoa, lakisääteistä laatua
tulee jokaisen toimijan noudattaa. Laadun korkeimmalla portaalla on yrityskohtainen laatu, jonka
jokainen yritys voi itse määrittää. Lakisääteisen laadun ja yrityksen laadun välissä on useilla aloilla
toimialan itsensä määrittämä ns. hyvä toimintatapa. Hyvän toimintatavan ohjeet on lakisääteisen
laadun ylittävää työtä, jolla luodaan lupauksia, jotka voisivat erottaa esimerkiksi lappilaisen
luonnontuotteiden tuotannon ja käsittelyn muiden maiden tai alueiden tuotannosta.
Esimerkiksi poronlihan pienjalostus- ja suoramyyntitoiminta saatiin aikoinaan käynnistettyä
koulutuksilla ja hyvän toimintatavan ohjeistuksilla. Pölkynpäällä kirveellä paloitelluista
lihakimpaleista on siirrytty vakuumipakattuun luxustuotteeseen. Aikoinaan tehty laatutyö näkyy
tänä päivänä yleisesti koko elinkeinon hintatasossa ja yrittäjien tuloissa. Poronlihan jalostajien ja
suoramyyjien verkosto on kattava koko Lapin alueella. Voisiko yhteistyö heidän kanssaan
mahdollistaa luonnontuotekäsittelyasemien osavuotisen toiminnan?
Seuraavalla sivulla esitettyyn kuvioon on koottu ehdotus lappilaisten luonnontuotteiden
saatavuuden pullonkaulan poistamiseksi yhteisen laatutyön avulla. Luonnontuoteasematoiminta
vaatii yrittäjiltä osaamista niin lainsäädännön vaatimuksista kuin kasvien ja prosessien osaltakin.
Aiemmin luonnontuotealan koulutuksissa on keskitytty keruuverkoston kouluttamiseen, olisiko
nyt aika kouluttaa yrittäjiä käsittelyasematoiminnan käynnistämiseksi. Laatutyön ohella
kehittämistyön tueksi tarvitaan laitekehityksen saattamista tämän päivän teknologiaa vastaavaksi.
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YHTEINEN LAATUTYÖ
KERUUVERKOSTO

LAITEKEHITYS

LAPIN
LAATU

?

JALOSTUSYRITTÄJÄT

KÄSITTELYASEMAVERKOSTO
KOULUTUS
(KÄSITTELYASEMAYRITTÄJÄT)

RAAKA-AINEVARANTO
POHJOISUUS, LUOMU

RAAKA-AINESAATAVUUDEN
PULLONKAULA

KYSYNTÄ KOTIMAASSA JA
MAAILMALLA

Lappilaisten luonnontuoteraaka-aineiden saatavuuden parantaminen vaatii toimenpiteitä ja toimijoiden yhteistyötä
pullonkaulan poistamiseksi. Laatutyö ja yrittäjyyskoulutus käsittelyasemaverkoston toiminnan käynnistämiseksi vaatisi
tuekseen nykypäivän laitekehitystä, toimintamallien luomista sekä jalostusyrittäjien ja keruuverkoston mukanaoloa.
(kuva: OSK Kaamoskehrä)

